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Protokoll styrelsemöte 

Linköpings Koloniträdgårdar  

Org nummer 822003 - 6407 

10 januari 2023  

Närvarande Annette Ingvarsson ordförande  
Örjan Roos, kassör 
Karoline Edoff, sekreterare 
Samir Barsom Ullevi 
Riad Salem, Ullevi 
Monika Svärd (suppl.) 
Susanna Runell, Valla 
Pierre Svensk Valla (suppl.) 
Kinna Ekman, Ådala 
Elisabeth Eriksson, Ådala, 
Therese Johansson Ådala (suppl.) 
 

Ej närvarande Narcisa Kadric, Emmalund (suppl.) 

 
1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat. 
2. Godkännande av dagordning  

Styrelsen fastställde dagordningen efter tillägg att en skrivelse inkommit. 
3. Föregående protokoll. 
4. Ekonomi  

Swishkontot i Handelsbanken är avslutat. Diskussion och frågestund kring de ekonomiska rapporterna. 
5. El Valla. 

Förslag till beslut kring hantering av el mellan medlem och föreningen är framtagen. 
Beslut tas att följa förslaget. 

6. Bikupor  
Medlem på valla som är biodlare är tillfrågad och har accepterat att hjälpa till med en kurs i biodling 
för intresserade medlemmar. 

7. Skrivelse 
En skrivelse är inkommen och hanterad.  

8. Motioner 
Inkomna motioner gås igenom. 

9. Årsmöteshandlingar 
Utkast av verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för föreningen gicks igenom. Alla handlingar 
från respektive område ska vara inskickade till administration senast 31 januari. 

10. Nästkommande möten 
16 jan kl. 18.30 - 20.00 ekonomimöte där medlemmar kan vara med som åhörare, 
Styrelsemöte: 7 februari, 15 mars kl.18.30 - 20.00 ekonomimöte där medlemmar kan ställa frågor. 

11. Punkter som informeras ut till medlemmar 
Årsmöteshandlingar - Bikupor – Motionerna – El mätare 

12. Övriga frågor 
Fråga från medlem ang. byte av elmätare och åtkomst in på området.  
Återkoppling - Enskild medlem ansvarar för sin el och där med även att släppa in aktuell aktör på 
området när det är dags för mätarbyte. 

13. Mötets avslutande 
Ordförande tackar för dagens möte 
 
Protokollförare   Ordförande  
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